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Blir det baravärre?
Svensk klimatpåverkan under 200 är

Astrid Kander

Inledning
En vanlig tro år att alla miljöproblem förvär-
ras med tiden allteftersom den ekonomiska
tillvåxten ökar Så enkelt år det emellertid
inte. Det är sant att vissa problem ökar sta-

digt, men andra problem minskar och årer
andra ökar under en period och minskar
dårefter. I denna artikel redovisas ett försök
att ber.ikna Sveriges totala växthusgasutslåpp
och resultaten visar förvånande nog att dessa

var lika höga kring 1870 som de är idag,
medan de runt 1930 låg väsentligt lägre.
Mönstret liknar därmed en N-kur-va. Skogs-

umytqandet har sin viktiga del i detta, men
även torvmarksumyt!andet och övrig mark-
användning ijordbruket har spelat roll, lik-
som djurhållningen och gödslingen.

Vanligtvis lokuserar man på energian-
vändningens koldioxidutsläpp när mån ta-

lar om våxthusgaser, men på senare år har
andra utsläppskällor blivit alltmer uppmårk-
sammade. Hår undersöks fem kållor av växt-
husgaser inom jord- och skogsbr-uket:

1) Metanutsläpp från tamdjur
2) Lustgas från gödning.
3) Växthusgasutsläpp från jordbruksrelate-

rade torr,'marker (organogenajordar).
4) Koldioxidutsläpp från övrig jordbruks-

mark.
5) Koldioxidutslåpp från skogen.

Uppsatsen bödarmed en enkel redogörel-
se för växthuseffekten och hur man kan
räkna om olika slags utsläpp till ett gemen-
samt mått. Sedan följer en genomgång av de
fem typerna av flöden ovan, som inkluderar
val av beråkningsmetoder. Dårefter skiftas
perspektivet från ett principiellt till ett kl]ono-
logiskt. Nedslag görs vid några tidpunkter
(1800, 1870, 1930 och 2000) under de senas-

te 200 åren då nettoutslåppen avjordbr-ukets
växthusgaser beräknas och redovisas i tabell-
form. I den avslutande diskussionenjämförs
utslåppen från skogs- ochjordbruket med
utslåppen från energianvändningen och
med produktionsutvecklingen i sektorn.

Växthuseffekten
Den så kallade våxthusgaseffekten år ett oom-
tvistat fenomen, även om dess betydelse för
den globala uppvärmningen fortfarande de-
batteras. Växthusgaseffekten uppstår når so-

lens kortvågiga strålning når igenom atmos-
f;iren och möterjordytan, refter en del av

energin studsar tillbaka igen som långvågig
vårmestrålning. När denna värmestrålning
når växthusgaserna i atmosfåren kommer
den inte igenom lika lätt som den korwågiga
ljusstrålningen, utan en del av den reflekte-
ras tillbaka motjorden och vårmer upp den.



Våxthusgaserna fungerar därmed ungefär
som glaset i ett växthus. Den naturliga v xt-
husgaseffekten är en förutsättning för liv på
jorden. Utan vattenånga, koldioxid, metan
och lustgas skulle medeltemperaturen på
jorden vara ca minus 18' C istället för de
nur'arande plus 14,3" C. Det som oftast åsl4
tas med ordet växthuseffekt är emellertid
inte denna naturliga och nödvändiga vär-
melagringseffekt utan en förstärkning av
denna som gör klimatet varmare.

Under de senaste 120 åren har medel-
temperaturen påjorden ökat ca 0,7" C, efter
att tidigare legat relativt konstant, och den
största ökningen (0,5' C) har ägt rum sedan
1970-talet.t Den oftast anförda förklaringen
till den uppmåtta temperaturökningen, om-
fattad av den stora majoriteten av det glo-
bala forskarsamhället, år att människan ökat
halten av våxthusgaser i atmosfåren.z Emel-
lanåt upptråder alternativa förklaringar,
som den naturliga variationen i solstrålning-
en elleq som alldeles nyligen, att det beror
på värmenedsmutsning, det vill såga spill-
värme från användning av fossila bränslen
och uran.r Den sistnämnda förklaringen vi-
sade sig lätt att afårda, eftersom den bara
utgjorde en procent av den av månniskan
orsakade våxthuseffekten.a Id6n om natur-
liga variationer i solstrålningen kan inte helt
ar,4årdas, men det har åndå \,arit svårt att för-
klara hur de små totalvariationer som solen
tycks genomgå under en 1Z0-årsperiod skul-
le kunna påverkajordens medeltemperatur
med 0,7' C.5 Den förstärkta växdlusgaseffek-
ten verkar vara en omistlig förklaring till
uppvärmningen, men ändå finns det inte
något enkelt samband mellan temperatur-
ökningen och utslåppen av våxthusgaser.
Temperaturökningen har nåmligen ågt rum
under wå perioder: 1910-45 och efter 1976.
Ingen ökning ägde rum mellan 1945 och
1976, trots att oljan då hade sitt genombrott
som energibårare och energianvändningen
ökade markant i världen. En trolig förklaring
till detta är att temperaturökningen beror
på en samverkan mellan naturliga faktorer
och den försiårkta våxthuseffekten. Naturliga
faktorer år solvariabilitet, \arlkanutbrott och
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klimatsystemets interna variabilitet. Det år
troligen så att dessa naturliga faktorer sam-
varierade med växthusgaseffekten under de
perioder vi fick en temperaturstegring, med
an de motverkade växthusgaseffekten under
mellanperioden då temperaturen 1åg rela-
tivt konstant.o

Det markbundna kolet kan antingen avgå
som koldioxid eller metan. ibland kallad
sumpgas, eftersom man ser den bubbla fram
i träskmarker. Vilket det blir beror på syre-
sättningen vid nedbrytningen av det orga-
niska materialet; vid god tillgång på syre
bildas koldioxid och vid ryrebrist bildas istäl-
let metan. I våtmarker är syretillgången då-
lig och följaktligen bildas stora mångder
metan vid nedbrytning av det biologiska ma-
terialet. Metan bildas åven av idisslande
djur då de smälter lödan. En tredje gas som

år relevant ijordbrukssammanhang år lust-
gas. Den bildas av bakterier som omvandlar
kvåve i marken till lustgas, genom två olika
processer: nitrifi kation (ammonium omvand-
las till nitrit och nitrat samt till liten del lust-
gas) och denitrifikation (nitrat omr.andlas till
krårgas uch lusrgas). Lustgas bi)das nårjor-
den gödslas med kväve och när kväverik mark,
som torvmark, utdikas.

Dessa tre gaser (koldioxid, metan och lust-
gas) är olika krafdulla ur ett växthusgasper-
spektiv Eftersom gaserna har olika livslängd
i atmosfären måste man alltid ange deras re-
lativa effekt i ett visst tidsperspektiv För att
kunnajåmföra dem brukar man prata om
Global Warming Potential (GWP) och an-
vånda koldioxid som referens, med GWP=1,
och ange de andra gasernas effekt till 21 för
metan och 310 för lustgas i ett hundraårs-
perspektiv (IPCC 1995). Under de senaste
100 åren har koncentrationen av koldioxid
i atmosfären ökat från 280 ppmv (parts per
million by volume) (0,028%) till 370 ppmv
(0,037%) och metankoncentrationen gått
från 0,7 ppmv till 1,7 ppmv. Koldioxid svarar
för 60% av den totala uppvärmningen och
metan för 17%, medan örriga gaser (lustgas,

freoner och halogengaser) tillsammans sva-

rar för resterande 23%.t



Metan från tamdjur
Djur förbränner i viss mån sin föda anaerobt
(utan syre), vilket ger upphov till metanut-
släpp. En del av detta kommer genom and-
ningen och en del genom adöringen, men
gödseln bidrar endast med ca tre Procent
och är dårmed försumbarsJu mer idisslande
djuren ägnar sig åt ochju fler magar de har
desto mer metan produceras. Nötkreatur
släpper dårför ut mest, dårefter kommer häs-

tar, renar, får och grisar.
Åven inom en art är variationerna stora

till följd av hur riklig fodertillgången är och
hur födan är sammansatt. Att bilda sig en
uppla rr n ing om dctta. så att del lå ter rig mo-
delleras år emellertid inte enkelt, och låm-
nas i denna uppsats därhän. En annan as-

pekt är art djurens slorlek har öLat över ti-
den, i och med att man avlat fram nya raser
och förbåttrat udodringen, och detta är nå-
got som bealtas i den modellering som hår
görs av utslåppen från denna kålla. Utgånes

punkten för modelleringen är de genom-
snittliga utsläppsfaktorerna för de olika ar-

terna i vår tid som presenteras i kolumn B i
tabell 1. De antagna värdena för övriga år
föler i kolumn C till och med E. Dessa antag-
anden baseras på information om avelns ut-
veckling och redovisas i Kander (200?).

Tabel l
Metanutsläpp från tamdiur' kg metan per ,år och individ

AB
A. 2000

(l
1930

DE
1870 1800

33
10

t5
6
1

ko 55 50

häst l8 16

ren 15 15

får88
gris 1,5 1,3

45
l1
l5

J
l,t

K,illa för kolumn B: LantsheerJ. C, Svensson, B H &
Rodhe, H (1991): "Sources and Sinks ofMethane in
Sweden", Ä',?åjovol20. no 3-4, May.

Figur 17:1
E; uf;,läpbrkältd b nötbo\kdlren. Denna boskal hetar på tot tl&gd Lonmark i Llid,ing?. Spånga i nuttaranfu Lekebetgs

hommun utanföt örebro. Bitrkn ör från fuensha Mosskulluföreningers sommamöte 1928.
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Lustgas från gödsling
När ytor kvävegödslas i rikt mått orsakar det
nå miljöproblem. dels örergödning av vat-
tendrag med tillväxt av alger och fiskdöd
som följd, dels att en del av kvävet avgår i
form av lustgas. Trots att endast en bråkdel
blir lustgas kan detta vara av beq'delse efter-
som gasen år så kraftfull som växthusgas. En
studie av Bouwman (1996) ligger till grrrnd
för FN:s klimatdelegations antagande att i
genomsnitt 1,25% av allt kvive som låggs ut
på våra marker ombildas till lustgas.'gDenna
siffra tar emellertid inte i beaktande de va-
riationer som uppkommer till följd av kli-
mat, bevattning, jordmån och grödor. Till
exempel visade en uppmätning av lustgas
från en gråsmark i Skottland under 1990-
talet att z0-faldiga variationer kunde upp-
komma med samma mängd påfört kväve.r0

Undersökningar av svenska förhållanden vi-
sar att 0,8Vo av konstgödselkväv e oc]n 2,5%
av naturgödselkväve ombildas till lustgas.rr
Dessa siffror kommer att användas här

Konstgödn ingens om la ttn ing fin ns upp-
given i statistiken till skillnad från naturgöd-
selns. För den senare år det d'årför nödvåndigt
att uppskatta produktionen. Modelleringen
här utgår från uppgifter över genomsnittlig
gödselproduktion från de olika djurslagen
och människors latrin i Statens krigsbered-
skapskommission från 1918. Dår finns även
uppgifter över tillgänglig halt kvåve från göd-
seln, vilka beaktar att gödseln inte togs till-
vara särskilt tillfredsslållande, se tabell 2. En

Tabell 2:
HusdjureDs gödselavkasuingår l9t4

justering av uppgifterna i denna tabell görs
i min modellering för att arbetsdjuren blev
större och arbetade fler dagar under året
under 1800-talet.r'?

Den mänskliga adöringen togs tilhara på
två sätr dels genom pudrettillverkning där
ar.föringen blandades med torvströ, dels ge-
nom latrintömningar. För tillverkning av
pudrettfinns rimligt goda uppgifter ör 1914,
medan latrinmängden endast grovt upp-
skattas, se tabell 3. Dessa uppgifter om den
mänskliga ar,föringen kommer att användas
här med en justering för att antalet mån-
niskor ökar över tiden och att mängden föda
per individ likaså åndras.13

Omvandling av naturliga
torr'rnarker
Fokus i denna bok ligger på ton.'n.rarkers nltt-
jande och i detta kapitel betraktar vi detta ur
ett växthusgasperspektiv Till skillnad från
metanutsläpp från husdjur eller lustgas från

Tabel 3:
Miinsklig ar{iirings L:väveiDnehåI år l9l4

Kvantitet, Kvåve,Kvåve,

7"

Pudrett
Latrin

33 274
300 000

1,0

1,3

330
3 900
4200

l< ll^: Statens hrigsberedshapshommissbn. Bet/inh&nde del

IU. Folknärinsm t)id hris,191A.

Djurslag Antåldjur Gödselavkasming Andel kvåve (%)
per djur och år ton kr'åve, ton

Äsproduktlon

Hästar, över 3 år
Hästar, under 3 år
Oxar

Iumr
Kor
Ungnöt och kalvar
Svin
Får och getter
Fjäderlä
Summa

524495
rr8 287
98974
4a 210

t 871 939
952 265

I 233 660
r 251 654
5 873 500

4
2
4
8
8

2,8

1,2

0,25
0,0r

0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,65
0,8
1,7

12 600
1 400
I 600
I 500

60 000
ll 000
10 000

2 500
1 000

I0t 600

Killa: Statens kdgsberedskapskommission. Beånkande del IV. Folknäringen vid krig, 1918, tabell 22, s. 66.
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gödsling rör sig torvmarksutnyttjandet om
komplexa föråndringar i växthusgasflöden.
När torvmarker har utdikats har nämligen
koldioxidflöden, metanflöden och lustgas-

emissioner förändrats. Vanligtvis upphör
utslåppen av metan, medan koldioxidutsläp
pen och lustgasutslåppen ökar. Nettoeffek-
ten är då det intressanta.

För att räkna på vilka minskningar man
får i meLanutsläpp genom utdikning ar m1-

rar behöver man veta de ursprungliga usläp
pen från den naturliga myren. Dessa skiljer
sig åt för mossar och näringsrika kärr och
kan för vissa mlrmarker vara obehntliga. I
och med att de organogena markerna som

uppodlats tidigare ofta var nåringsrika kärr
släppte de ut stora mängder metan, kanske

upp till 30 g metan per kvadratmeter och år,

vitket upphört når de utdikats och omvand-
lats till jordbruksmark. Sådana siffror byg-

ger på fältförsök, som simulerat fram ett
nationellt medelvärde från våra tonmarker
på totalt 360 000 ton.'a

Det råder viss oklarhet om hur en natur-
lig m1r fungerar när det gåller att lagra eller
ge ifrån sig kol. Detta behörer man vea när
man ska bedöma ifall utdikning av myren
ökar eller minskar växthusgasutslåppen Det
avgörande för ifall den naturliga myren släp-

per ut eller lagrar kol handlar om en balans

mellan nybildning och nedbrytning av torv
Av den våxtbiomassa som bildas vid myrens
yta bryts merparten ned igen, men en liten
del år svårnedbrytbar på grund av sin ke-
miska sammansättning och bildar torv Om
denna mängd är större än den långsamma
nedbrymingen av torvlagret i den underlig-
gande myren så sker det en nettotillväxt av

torv i myren och denna ackumulerar där-
med koldioxid och fungerar som en sänka

för atmosf;irisk koldioxid. Det omvända kan
också gälla och då år torven en källa till kol-
dioxid i atmosfären. Vid det dussintal mät-
ningar som nyligen gjorts av koldioxidflö-
den vid myrar har man faktiskt funnit att
myrarna i flertalet fall fungerar som källor
till atmosfåriskt koldioxid, det vill säga att
nedbrymingen av torv är större än nybild-
ningen.15 I några fall har man emellertid

uppmätt nettotillskott av kol i myren. Efter-
som studierna hittills är så få går det inte att
säga något om hur representativa resultaten
är. Det man vet, och som verkar strida mot
tendensen i dessa måtstudier, är att histo-
riskt har srora mängder lorv bvggl\ upP i

våra m1,rar De siffror som brukar användas

för ackumulationen av kol i torrararker byg-

ger dårför på årliga genomsnittliga tillväxt-
tal för torven sett över tidsperioder på flera
tusen år. När en myr utdikas är det inte bara
så att den slutar att producera ny tor-v, utan
dessutom bidrar syretillförseln när vattnet

försvinner till att öka nedbrymingen av kol.
Detta uppgår till 0,6-0,9 kg koldioxid per
kvadratmeter och år. Mängden koldioxid
beror på dräneringsdjupet, vad som odlas,
temperaturen och graden av jordbearbet-
ning.Ju djupare dråneringen år, desto mer
ursläpp blir det. En grä:'wall har lägre emis-

sioner än arealer odlade med morötter och
potatis. Ett varmare klimat och merjordbe-
arbetning ger större utsläpp.

Lustgas argår inte från naturliga myrar.
men däremot från utdikade mlrar, när dessa

uppodlas. Detta hör samman med att såda-

najordar i allmänhet är rika på kväve, sorn
är den viktigaste beståndsdelen i lustgas.
Vad man odlar spelar stor roll för hur myck-

et lustgas som släpps ut. Svarta fält, där en
stor ytajord ligger blottad, slåpPer ut mer
än gröna. Det finns en qdlig posirir samvaria-

tion mellan koldioxidutsläpP och lustgas:
höga koldioxidutsläpp åtföljs av höga ut-
släpp av lustgas. Lustgasutsläppen skiljer sig

emellertid mycket åt mellan olika år och för
olika typer av odling. De utgör ca 1/3 av kol-
dioxidutsläppen i GWP (Global Warming
Potential) för stråsåd och beskogning, och
ånda upp till 3/4 för morötter.

För att rått kunna uppskatta effekterna av

uppodling av tor\rynarker behöver man helst
dels kånna till huruvida marken ursprung-
ligen var mosse, kärr eller ett sådant slags

myrmark som inte ger ifrån sig metan, dels

viika odlingsalternativ som valdes. Åsa Kasi-

mir-Klemedtssons information om utslåpp
Iiån naturliga mossar, kårr och myrrnarker,
samt från utdikad mark vid olika odlingsal-



ternativ, som finns återgiven hår i tabellema
4 och 5, ger då en möjlighet att råkna på
effekterna. De historiska data som finns till-
gängliga nödvändiggör emellertid förenk-
lingar. Ti)l exempel ver vi inre proportio-
nerna av olika slags torvmark som uppod-
lats. Eftersom en del myrmark inte släpper
ifrån sig metan, medan kårr slåpper ut väl-
digt mycket och mossmarl ligger i mitten
kan det vara rimligt att råkna som om all
uppodlad myrmark var mossmark. Man
måsre vidare göra vissa grora kategorisering-
ar av vad som odlades på dennajord utifrån
vad vi känner till. Man får antaga att man till
en början försökte sig på stråsäd och senare
allt mer övergick till vallodling. Vidare är
det rimligt att avgrånsa systemet så att det år
den agrara torvmark som utdikats någon
gång under den hår 20O-årsperioden som
behandlas, och dess förändrade emissionel
och inte all potentiell ton mark som kunde
ha utdikas. Det finns intc någon uttömman-
de statistik över denna areal, men utifrån de
uppgifter som finns och redovisas längre
fram, kan man sluta sig till att det handlar
om ca 700 000 ha.

En skillnad mellan tabell 4 och 5, som ba-
seras på samma publikation, är hur högt
man satt naturlig torlTnarks koldioxidupp-
tag. Tabell 5 baseras på de genomsnittliga
upptagen sett över 1 000 år, och anger då ca
60 g koldioxid per m2 och år, medan tabell 4
reflekterarde nlligen gjorda mämingama av
upptag i svenska torvmarker, som visar för-
sumbara mångder på endast ca sex g. Efter-
som vi här sysslar med upptag under de se-

naste 200 åren våljs siffran 60 g koldioxid
per m2 och år.

Förändrad mullhalt i den
minero gena j ordbruksj orden
Förutom tonrnarkers utdikning och uppod-
ling, vilket orsakat nettoutsläpp av växthus-
gaser, har det ågt rum andra förändringar
inom jordbruket som påverkat jordbruks-
markens kolhalt. Aven de minerogenajor-
darnas kolhalt har nåmligen förändrats.
Hur dessa förändringar ser ut kan endast
grovt skattas. Man vet att det i allmånhet ägt
rum en liten nettoökning av kol i den mine-
rogena.jordbruksmarken under de senaste

Figur 17:2
Annu en utsläppskålla: utd,ikning ar torvnarker Utd,i,kningen fjrdndrar flödena aLt vaixthusga.ser; utswet aa
met&n uryhi;r oanligen, ned,an utslfuen a7t koldioxitl och lutgas öhar Bild,en föresttiller ett dike på Gisselås år
1928. I bahgrund,en syrc lad,ugård,en och till oänster rättarl)ostaden.
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Tåbell 4:
UtsläPp från naturliga ton'ina*er och odlade torunarker mätt i koldioxidekvivalenter, kg koldioxid per m, och år

Morötter Beskoqning Beteslall Våtmark, Våtmark,
kån'

l,ustgas
Kokli{,xid
Metån 0,2

0,2

0,5
0,5

0,1

0,8

0,8

0,3
0,9

r,2

0,6
1.4

2,0

1,25
I,J0

2,95

Bearberning av diagranr l8b i I(nsimir-Itremedtsson, Å, et ar. (2000), vai husgasrinlen lrån n)rat ach orya agcna iordar,rapport 5132, Narurvårdsverker.

Tabel S:

Årliga nettoflöden av v:ixthusgaser från våtrnarker och organogenåjordar i sverige (s. 7), kg koldioxid per m, och år

Dikad myr Dikad myr
för jordbnLk för rorvbrytning

Mvrar

Lustgas 0.t 6
Koldioxid 1

Mctan 0
Srrrnma l.t 6
Arcal, km: 2 500
Avgivni'rg (milj. kg 2 900
KOLDIOXID ek\' per år)

0,012
0,23-1

0,008-0,08
0,25-l,1

100

25-r t0

0
0,06

0,008-0,08
0,06

.10 000
- 2400

0
0,05

0,3-0,u
0,25-0,74

22 000
5 500-16 50t)

0
- 0,0u
0-0,2

-0.08 0,1

2 000
, 160-2{J0

Rearbetnine av tabell på s. 7 i Klsimir Klemedrsson, Ä, et a. (2000). Jag har råknat om atla indivictuella ursläpp till
(;wP i enlighet med samma princip som förtättana an\'äncter, nåmligen meLrn-21 och lusrgas=3r0. vidarc harjag
behällit osåkerhctsinreNallen år'en i beråkningen avsummrn, nectar cte räknacte rlirgot medeh,ärdc.

decennierna på cirka 0,25 miljoner ton/åq
till följd av den srora jordbruksprodu ktio-
nen. Hur kolet i marken påverkats lånsre till-
baka är osäkert, men två förändringar kan
framhållas som tvder på att kolet i marken
tidigare minskat. För det första omvandla-
des stora arealer ängsmark under 1800-talet
och en bit in på 1900-talet rill åkeriord, vilket
minskade det markbundna kolet på dessa
marker Studier i USA har visat en kraftig
förlust av kol från gräsmarker när dessa upp
odlades, ofta upp rill 20-25%, vilket innebär
att innehållet av kol kan minska med 10-15
ton per hektar på rio år, tills en ny balans
infinner sig.'6 Några a kruella må rn inga r av
svenska förhållanden kännerjag inte till och
troligen saknas sådana eftersom omvand-
lingen numera ranligtvis går i den omvända
riktninsen (att åkermark växer igen). Här
kommer dårför de amerikanska silfrorra att
användas [ör skall ningav ellelten ar minero-
gen ångsmarks omr.andling till åkermark.

För det andra har man förändrzt tekniken
för jordbearbetning på åkerjorden. Med
övereången frånjordbruksredskap av trä till
sådana i.jårn, och till allt mer avancerade
redskap kunde man plöja uppjorden dju-
pare. En djupare markberedning innebär
mer syresättning avjorden, vilket bryter ner
det organiska materialet snabbare ocl.r ger
mer koldioxidusläpp. Kritz anger att mark-
bearbetningen minsr har fördubblats under
odlingshisrorien, från 10 cm till 20 cm eller
mer Vid 1800-ralets bö{an användes årder
för jordbearbetning i synnerhet i de östra
delarna av Sverige. Årdern bearbetar-jorden
nåsot djupare än l0 cm. De nya plogtvperna
avjärn som introducerades i början av 1800-
t?llet innebar att man kunde utföra svårare
arbetsuppgifter som art plöja upp \all, bryta
orörd nark för odling samr ståndigt öka
plöjningsdjupet.rr En ytterligare fördel med
plogen är att den även vänder på jorden,
vilket kunde an\ändas för att "rygga" åkrar-
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na, något som var särskilt värdefullt på våta
åkerjordar, då man kunde höja upp och
torrlägga såningsraden.rs Detta innebar fri-
görelse av koldioxid från marken. Efter 1950
har den omfattande spridningen av han-
delsgödsel och ogräsbekåmpningsmedel
medfört att man inte längre plogar uppjor-
den lika mycket utan använder kultivator
och tallriksredskap, som liksom det tidigare
årdret inte heller vänderjorden.rs Minskad
plogning har minskat på frisåtmingen av kol
från marken. Detta bör ha varit en ytterligare
bidragande orsak till den iakttagna ackumu-
lationen av kol ijorden under de senaste de-
cennierna, förutom den ökade biologiska
produktionen till följd av konstgödningen.

Att kvantifiera denna urveckling är natur-
ligtvis mycket svårt på grundval av den brist-
fälliga information vi har Ett sätt att model-
lera minskningen av kol i marken till följd
av djuparejordbearbetning, mer vändning
avjorden etcetera år att utgå från skillnaden
mellan vallodling och annan odling. Vallod-
ling innebärju att man inte bearbetarjor-
den så mycket som vid annan odling. Nutida
försök har visat att man vid ett stort inslag av
vallodling kan öka kolförrådet med 5-15
ton per hektar.2o Här kommer att antas en
minskning med tio ton kol per odlad hektar,
jåmnt fördelat under perioden 1800 till
1930. Mellan 1930 och 2000 är det rimligt
att anta att kolhalten inte föråndrades på
något entydigtvis, eftersom den först troligt-
vis minskade och sedan ökade.

Skogen
Skogen kan fungera antingen som källa
eller sänka för atmosfärisk koldioxid. När
mängden tråd, övrigt växtmaterial och
skogsmarkens kol ökar, fungerzr skogen som

en nettosånka för atmosfiiriskt koldioxid. Når
trädvolymen minskar fungerar skogen istäl-
let som en nettokälla till atmosfäriskt kol.

Den nur.arande skogsmarken omfattar ca

23 miljoner hektar och den lagrar för når-la-
rande årligen fem miloner ton kol (vilket är
ett genomsnitt för de senaste 30-50 åren),
trots att markberedningar bidrar med minsk-
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ningar på en till nå miljoner ton kol.2t Emel
lertid är det endast i sydvästra delen av lan-
det som en ackumulering åger rum, medan
den större delen av landet inte uppvisar nå-
gon ökning. En stor del av det kol som lag-
ras i skogsmarken för nårvarande beror på
förbränningen av kol och olja. Denna för-
bränning ger utsläpp av kväveoxider, som
faller ner över skogen när det regnar och gör
så att den växer bättre. Här harvi således ett
exempel på en intressant dynamik ur kli-
matsynvinkel: å ena sidan ökar förbränning-
en av fossila brånslen ufiläppen av koldioxid
till atmosfären. men å andra sidan kvåve-
gödslas skogen, så rädtillväxten ökar och
kol tas upp av marken. vilket delvis uppräger
dessa utsläpp. I längden kommer emellertid
inte denna broms att fungera eftersom skogs-
marken blir alltför sur, vilket leder till att
bland annat aluminium fälls ut och skadar
eller dödar träden.

Hur mycket kol som tagits upp av skogs-
mark historiskt beror på tillväxten av träd
och annat biologiskt material i skogen. Det
kan därför r,ara rimligt att modellera uweck-
lingen bakåt i förhållande till hur virkesför-
rådet ökat eller minskat.22 Uppslattningsvi.
har det samlade biologiska materialet i sko-
gen årligen lagrat åtta miuoner ton under
de senaste tre till fem decennierna, vilket
ska relateras till de fem miuoner ton som
lagrats i marken under samma tid.2' Enbart
träden har ökat med 4,4 miljoner ton mel-
lan 1950 och 1995 enligt riksskogstä xerin g-
arna. Dessa siffror är tämligen grova upp-
skattningar och man kan på grundval av
dessa endast sluta sig till att trädens föränd-
ring motsvaras av en ungefär lika stor för-
åndring i rotsystem, grenverk och buskar,
samt av en ungefårligen lika stor ökning i
markens kol, Detta är de relationer som lig-
ger till grund för skattningen hår av förånd-
ringar i skogens kolförråd.

Aven skogen innehåller stora arealer tor-v

och myrmarker, som till en viss del utdikats.
För närvarande är ungefär tio procent, eller
wå miljoner hektar, av Sveriges skogsmark
utdikad. Det har uppskattats att denna mark
släpper ut 15 miljoner ton koldioxid per år



och altdeD cnda\l skltlle lta.läppt rrr ca lrrn
nllioner ton. ilall den irrre dilrr:. Följakr
ligen är det rirnligt att räkna så att varje ut_
dikad skogshektar ökar rrtslåppen tre gånger
Virlal ä-r der r imiisr. li(sorr lör a"u o,!.n_
noeena äkerjorden, att a\gränsa systemet så
,l (lt't enda\t är derr rrraxim.rla mängden
utclikacl skogsmar-k i realitetcn, det v;ll .såga
de n'å nriljonerrra hcktirr, sonr är {öremål f8r
analysclt.

.. 
Efter denrra redogörelse lör de pr-incipi_

ell;r källorna och beräkningsmetoderna för
växthusgaserna iivergår nu skildringcn till
ett nedslag vid cle olika hållptrnktcrna 1g00,
1870, 1930 och 2000 med samrnaufartancle
tabeller- ör'er samtliga icke enereirelirteracle
växthusgasutsläpp fi.irn jord- och skogsbru_
ke t.

Runt 1800
Efterfrägan på jor-d 1ör spannmålsotlling
steg j S\rerise mnt sekelskiliet 1g00. Behovei
al spannmål ökade med befolkrringsökninu_
en, som påeått sedau mitten av I700_tnlet
ur lr rid dt-lrrrt rid l:rq på ca 0.1., per ar. Deu
alldelc. ör er r'ågantlr. rlt lerr ar rlerr :,r ensl,r

befolkningen hade sin utkomst avjorclbru_
kct Dred biniirinsar (fiske,jakt, skogsbruk)
sarnt hemslöjd och lokala rr.ansporter och
man bodde på landsbygden. Industrirt vzrr
ännu liten och rnestaclels förlagd till lancls-
bygclcn. Vedbränsle var den toialt donrine-
|andc energibårar.er och utgiorcle ca 4/5.rv
all ener^gianr'åndning i Sverige, vilket sattc
en press på skogsresurserna.?i

Trots att SYerige är ett till ytan stor-t land
råclde clct viss konkurrcns orl marken. Lo_
kalt i dc siidra och mellersta delarna upp_
stod skogsbrist, siirskilt kr-ing.järnbruken,
som firrbnrkade stora rnängder träkol. Indu_
strin hacle företråde till veden i sLrtsrnakter_
nas iigon och man för-sökte fii bönclcrna att
spara. Pir statlig uppmaning hacle Cronsreclt
och \{rcde redan på 1760 hlct konsrmerat
encrgielfektiva kakelugnar, rnecl miinqa ver-
rikrl.r rökeårrgar soni t{}q rrra på rärrrren
bätrrr ärr öpprr.r.pis.rr. M kr.lr rqr ra rr rr sprerls
pä landsbygden, ofta i en modifierad form
rned putsade iställcr för k?rkladc exteriiirer
På så r'is sparades ved, merr samticliet ejorcle
Jrelolkr r ir rqsöl n inger r al art/let .t,ig,,r.;;k"
dc. Skogen utsattes för err hårcl press och
rnan bemödade sig ånnlr inte så mycket onr
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skogsåterväxten. Konsekvensen blev en viss

minskning av skoesförrådet.
En vilxande befblkning behövde mer mat.

Vid den na tid rar spannmål helt dom ineran-

de ochjordhungern var därmed sfor Incita-
menten till att odla upp nyjord var därför
starla och blickarna riktades mot ångar.
skogar och myrmarker Dessa marker var
rnvcket omfattande i förhållande till åker-

-årke,r. Åkerma.ken och fastmarksångarna

stack vid denna tid på många håll upp som

öar i ett hav av sankmarker26 Som redogörs

Tabell 6:
Årtga nertoflöden av växthusgaser år 1800

för i kap. I hade ör'erheten redan under
1700-talet sett en stor potential i mossmar-

kerna, inte minst de som 1åg i Norrland, nen
de hade haft svårt att intressera bönderna
för osäkra och arbetskrär,ande utdiknings-
projekt. Ett fåtal försök med mossodling hade

igångsatts i slutet a\' 1700-tzLlet av irriga stånds-

personer, men dessa lyckades inte något vi-

dare. Man hade ännu inte börjatutdika skogs-

mark liir att höja skogstillvärten. Fastmarks-

ängar omvandlades däremot kring år 1800

fiamgångsrikt till åkermark, vilket minskade

på kolhalten i den minerogena marken.

Utsläppsfaktor Ur-släpp Utsläpp i
koldloxid-

(ruscr ton)

1. M:tanurskipf Jiå n tamdiur
a) nötkreatur
b) hästår

c) får
d) grisd
2. Lustsar lrån gödnixlg

na.urgödselkvåve
konstgödselk\äve

3. Fi)råndrad nu halt t dcn

nin ogena jotdbrukenarllen

Uppodting av last ångsmark

Ökat bearbetningsdjuP

L JorAl)ruksrclatq ade

a) naturliga

b) uppodlade
5. sk.)gens ttrånd:radc kol"lijnåd

a) tråd
b) örrjg vegetation
c) last skogsmark
d) naturlig slrmpskogsmark

€) utdikad sumpskogsmark
Totala u.t"'kiqP u rJckt i
hol.d.io dthui1)al?nta'

48 tuser) lon metan
,1,0 tusen ton metan

2,7 tusen ton metan
7,3 flrsen ton metan

0,45 tusen ton metan

11 175 toD lustgas
0

240 tusen

lI6 ftLsen ton
kol

1,4 rniljoner ton
kol.lioxid

I 468 000
39? 000
180 000

1 214 000
450 000

47 000 ton
0

tq 000

hektar/år
1.5 miljoncr

hcktar

0,7 miljoDer
ha

0

I 000
2 miljoner

hcktar
0

I 000
84
57

I50
9,5

5ti0

890

430

I 400

0

I 000
I 000

5 000

0
12 600

33 kg/individ
l0 kg,/indi\icl
l5 kg,/indivici

6 kg/indivi.l
1kg/indilid

2,5 7a

0,8 7.

12,5 ton
kol/hektar

77 kg/hektar

0,2 kg
koldioxid/m:

2,5 ron
koldioxid/ha

5 miljoner ton
koldioxid

Kill()r: Hiskiritk stati:tih lijt Sl)erig(, del2 Uppgilt om renar sakntus, här har antagits e|( oför:indrat v:irde mellan 1800

och 18?0. Emissionerna av h'stgas har bcräknatr på gmnrhal av mo)vikten för kvä\'e och svre' som Ar l4 respcktive

16. Dctta inrebär att I ton k\ä\'e motsvarar I +16,/28 ton lusq{as, dvs l,6 ton hstg:ls l ron tol nroisvrr'rr 3 7 ton Lol-

.lioxid'eftelsomleladonenfu(12+16+I6)/12'Ihektar=]0000ml,(]'wPfijlmetan=2]ochförlustgas=310.
Åkelareal r Hannerberg , D. Suutskt agrar;anhälb unr)er I2A0 år, Sockholm, l97l '
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Jzirnplogen bö!ade få sitt genombrottvid
denna tid, till följd av sjunkande relatirpri-
ser påjärn, men fortfarande var majoriteten
av plogar delvis av trä.'?7 Ardret var vanligt
förekommande i de lättarejordarna i östra
Sverige, medan plogen var vanligare på de
sqva lerjordarna i väster och söder Jorden
bearbetades allt djupare med de nya redska-
pen, vilket fick till följd att koldioxid avgavs

till atmosfåren.
Antalet dragdjur var tämligen stort med

europeiska mått mått. De sqva lerjordarna
som dominerade på många håll kr:ivde kraf-
tig bearbetning. Boskapen behövde vidsträck-
ta arealer betesmark och ångsmark, eftersom
man ånnu inte odlade foder på åkrarna.
Gödsel från boskapen hamnade under som-
marhalvåret på ångarna och i skogarna dår
djuren gick och betade, medan den under
vinterhalvåret enklare kunde samlas ihop
och komma åkrarna till godo. Konstgödsel
anvåndes ännu inte.

Min uppskattning av de årliga flödena av
våxthusgaser år 1800 finns redovisade i ta-
bell 6. Skogen står för ca l/3 av utslåppen vid
denna tid, tamdjuren för ca 15% (om såväl

metan som lustgas råknas) ochjordbruks-
marken för resterande ca 20Vo.

Runt 1870
Industrialiseringen hade börjat skjuta fart
omkring 1870, men städerna var ännu få
och små och levnadsbetingelserna där var
ofta sämre än på landsbygden. Stora omvälv-
ningar hade ägt rum på landsbygden. Skif-
tesrörelsen hade språngt byarna, förändrat
odlingslandskapet och höjt produktiviteten
i jordbruket. Markavkastningen hade ökat,
likaså mjölk- och köttavkastningen. Dessutom
hadejordbruket diversifierats vilket ledde till
längre arbetssäsonger Sammantaget steg ar-
betsproduktiviteten på årsbasis. Befolkning-
en hade våxt ännu snabbare ån under senare
delen av 1700-talet och de obesuttna hade
ökat sin andel. Ändå var den genomsnittliga
inkomsten betydligt högre nu än runt 1800,
till följd av att produktivitetshöjningen mer
än v'ål hade uppvågt befolkningsökningen.

Jordhungern hade lett till att andelen
ängsmark i förhållande till åkermark hade
minskat kraftigt i hela landet. men mest i

skogsbygderna. Omfatmingen av nyodlingen
(här innebärande uppodling såvål av gam-
mal ängsmark som av helt ny jordbruks-
mark) år inte helt klarlagd. Det råder också
stor osäkerhet om den odlade arealens stor-
lek såväl 1800 som 1870 och dårmed om hur
stor nyodlingen var Ett problem med stati-
stiken på området är att det inte råder kon-
sistens mellan åkerarealens storlek och ny-
odlingens omfattning. Till exempel uppges
åkerarealen öka med 1,35 miljoner hektar
mellan 1865 och 1911, medan nyodlingen
endast uppgår till 0,465 miljoner hektar.

I allmånhet har forskarna funnit det tro-
ligt att åkerarealens storlek underskattades
såväl 1800 som 1870. Enligt statistiken upp
gick åkerarealen till 850 000 hektar år 1800
och 2,4 miljoner hektar år 1870. Hannerberg
fann att jordbruksstatistiken uppvisar för
låga siffror över den uppodlade åkern un-
der 1800-talct och gör \issajusteringar ut-
ifrån ett kartmaterial från Nårke.':3 Han upp-
skattar åkerarealen till 1,5 miljoner hektar
år 1800 och till 3,0 miljoner hektar år 1865.
Holgersson menade att den riktiga åkera-
realen 1865 r'ar 3,3 miljoner hektar, på
grundval av en uppskattning av befolkning-
ens matbehov och markproduktiviteten.2e
Emellertid bortsåg han i sina beräkningar
från att en viss del av spannmålen, uppskatt-
ningsvis minst 15%, producerades från till-
fålliga svedjor i skogen, alltså inte från per-
manent åkermark. Därmed behövdes endast
2,8 miljoner hektar åkermark.3o En någor-
lunda god överensståmmelse mellan dessa

olikajusteringar av statistiken över den od-
lade arealen råder alltså och här kommer vi

arr använda Hannerbergs silfror över area-
lens storlek och förändring, vilket innebär
att ca 1,5 miljoner hektar, mestadels ängs-
mark, uppodlades mellan 1800 och 1870.

Det finns inga aggregerade uppgifter om
hur mycket av den nyuppodlade marken
som var torvmark, men vi vet att man vid
denna tid på åtskitliga håll påbörjat utdik-
ningsprojekt av våtmarker. I synnerhet efter
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1840, då stadigt stöd gavs till mossutdikning
sattes många projekt igång. Fram till 1859
utgjorde de statligt understödda företagen
237 och frenesin därefter var minst lika stor
(se kap. 1). Den dårigenom utdikade mar-
ken uppgick till 90 000 hektar.3r Om takten
var densamma på 1860-talet och endast lite
skedde innan 1840 förfaller ett rimligt anta-
gande vara att runt 150 000 hektar moss-
mark hade uppodlats mellan 1800 och 1870,
vilket i sin tur innebår att ca 1,35 miljoner
hektar fast ångsmark uppodlades. Vid upp-
odlingen av ångar frisattes koldioxid medan
uppodlingen av torvmarker resulterade i
mer komplexa föråndringar av växthusgas-
flöden. Vid denna tid anvånde man sig dess-

urom ofra av bränning av torven när man
uppodlade torvmark, vilket gav extra höga
utsläpp av koldioxid.3'?

I och med att det mesta av den nyupp-
odlade marken var ängsmark minskade
uppodlingen på mångden betesgräs och hö.
Detta kompenserade man för genom att in-
föra r,allodling iväxttöljden. Odling av när-
ingsrika vallväxter hade en dubbel positiv
inverkan på produktiviteten; dels kunde
man hålla sig med boskap och häsrar. som

var större och kråvde mer foder, dels för-
mådde somliga vallväxter (till exempel klö-
ver, lucern, vicker) fixera luftens kväve och
fyllde därmed på markens nåringsförråd.
Behovet av att låta mark ligga i träda mins-
kade därmed och den mark som var till-
gånglig för odling ökade följakdigen. Betes-
markerna minskade och djuren kom i större
utsträckning att hållas i stallar, vilket förenk-
lade insamlingen av gödseln och dess sprid-
ning på åkermarken. En större produktion
(avjordbrukprodukter) per hektar beqrdde
en större omsättning av markens näringsäm-
nen och för att inte långsiktigt urholkajor-
dens näringsförråd r man t!'ungen att öka
tillförseln av bland annat kväve. Till viss del
åstadkoms dettä genom stallgödsel och grön-
gödsel, och till viss del genom vallvåxterna.
Når vallvårtema skördades lämnade de näm-
ligen kvar en del kväve ijorden, som kunde
utnytdas för efterföljande grödor. Chorley
och $aergaard hävdar båda att dessa kvåve-
frxerande växter var ett väsentligt inslag i
den agrara omväh'ningen under denna tid.53

Antalet djur i förhållande till den odlade area-
len minskade under perioden 1800-70, men
samtidigt ökade mängden gödsel per djur

Figur 17:4
Vallod,ling innebd,r att man inte bearbetar jord,en så m)cket som aid annan odli,ng. Nuti()a f(irsök har uisat att man
!id, ett stort inslag ax aallod,ling kan öka kolJiinådet i marken med, 5-15 ton pet hektar. Bildcn aisar ral.lar d.d. Fl.tr.-

hult år 1899.
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liksom näringshalten i denna gödsel, så det
är svårt att veta hur mångden gödsel uweck-
lades i förhållande till den odlade arealen.
Naturgödselmängdens utveckling och när-
ingsinnehåll är ett tämligen outforskat om-
råde och här kommer en uppslattning av

naturgödselproduktionen att baseras på ta-

bell 2, men enjustering görs för att djuren
rar mindre 1870 än 1914. Dennajustering
tar sin utgångspunkt i tidigare uppskattning-
ar av djurens foder och innebär att håstar
producerade 85% av 1914 års mängd år 1870

ocn KOt / +-/a,"
Markbearbetningen var djupare 1870 än

runt 1800, dels för att båttre redskap möjlig-
gjorde det. dels för at t nya grödor som potatis
och rotfrukter krävde det. Detta tenderade
att gradvis minska på markens kolförråd.

Tråden i skogen minskade under perioden
1800 till 1870. Detsamma gällde troligwis för
öwigviixdighet i skogen och för skogsmarkens

kol. De första uppgifterna i statistiken om
utdikning av skogsmark finns för 1873, så

även om vissa skogsdikningar påbörjades
under perioden fram till 1870, så 1':rr de inte
av någon större omfattning och således görs
inget lörsök att kvantifiera dem här.

De sammanlagda resultaten för usläppen
av växthusgaser frånjord- och skogsbruket
runt 1870 finns redovisade i tabell 7. Jåm-
fört med år 1800 år nu usläppen !'ra gång-
er så stora. Den kraftiga minskningen av skog,

samt naturlig sumpskogsareal, ligger bakom
drygt 8070 av utslåppen ochjordbruksmarken
svarar för en lite större andel ån tamdjuren
av resten. Utdikad ton'rnark inom jordbruket
svarar för ca Sra procent av de totala utsläP-
pen.

Runt 1930
Runt 1930 var Sverige ett industrialiserat
land. Trots att åkerarealerna låg runt sitt hi-
storiska maximum hade landsbygden delvis

avfolkats och folk flyttat in till industristå-
derna. Runt 200 000 rnånniskor hade låm-
nat landsbygden mellan 1890 och 1930. De
traditionella landsbygdsbaserade industri-
erna somjärnbrrrk och sågverk hade minskat

sin andel av industriproduktionen och nya

branscher som pappersindustri, kemisk in-
dustri, grafisk industri, och verkstadsindu-
stri, vars produktion var förlagd till säderna,
hade expanderat. Industri med hanrverk
sysselsatte nu en {ärdedel av befolkningen,
medan jordbruket sysselsatte en tredjedel.s5
Befolkningstillvåxten var fortsatt hög och
låg runt 0,6% per år mellan 1870 och 1930.

Aven jordhungern fortsatte under perio-
den, men drevs till skillnad från tidigare i
högre utstråckning av morötter än av piska.
De teknologiska och naturvetenskapliga land-
vinningi na frisatte arbeskraft från det regel-
råtta jordbrukandet, och möjliggiorde sam-

tidigt en mer framgångsrik nyodling.
En omfattande n;,rrppodling av torvmark

hade ägt rum sedan 1870 stimulerad av in-
stitutionella förändringar som Lagen om
dikning och torrlåggning (1879), den stadiga
Låneodlingsfonden (1884) och bildandet av

Svenska Mosskulturföreningen (1886). Stor-
leken på den ton marksareal som utdikades
och uppodlades mellan 1870 och 1930 torde
röra sig om ca 550 000 hektar (från 150 000
hektar till 700 000 hektar) om vi utgår från
de undersökningar som gjordes för 1920

och som visade att arealen då lar ca 650 000

hektar. Mossodlingen fortsatte åven under
1920-talet för att l.Jinga av under 1930- talet
(se kapitel 2, s. 84-87). Den totala åkerarea-
len var 3,7 miljoner hektar runt 1930. Detta
innebår en ökning med ca 0,7 miljoner hek-
tar sedan 1870, till största delen torvmark
som uppodlats.

Att odlingen runt 1930 var mer fiam-
gångsrik än 1870 berodde delvis på att man
nu anvånde konstgödsel i låmplig awåg-
ning. Innan 1870 rar det bllgsamma mäng'
der gödsel som importeratsJ mestadels gua-
no från Sydamerika, men från 1870-talet
växte användningen av konstgödsel stadigt.
Det riktigt stor? g€nombrottetför konstgöd-
seln kom emellertid först efter andra vårlds-
kriget. Gynnsamma erfarenheter ev konst-

gödselns verkan sami dess bekvämlighet
ledde för en tid till en försummelse av tillva-
ratagandet och vården av kreatursgödseln
och kompostberedningen. Sedan man upp-
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tåckt att kreatursgödseln vanligtvis lider
stora förluster av växtnåring och särskilt av
kvåve började större uppmärksamhet ägnas
åt dess bevarande. Man blandade torr,jord i
gödseln lör att minska avgången av näring.
Dessutom ägnade man sig åt noggrannare

Tabel T:

Nettoflitden av våixthusgaser 1870

sammanpackning av gödselstaden för att
hindra luftens intrångande i gödseln och ut-
torkning.36 Den tillgängliga gödseln fördela-
desjåmnare på grödorna i omloppet än vad
som var fallet 1870, då man ofta lagt hela
gödselmängden på trädesskiftet.

UBIåppsfaktor Utslåpp Utsläpp i
koldiorid-

ekvimlenter
(tusen ton)

L M e tu'nut s kf p.fiån tamdjur
a) nö*reatur
b) håsrar

c) 1år

d) grisar
2. LtLstgas |iån gödning

naturg6dselkvåve
konstgödsel k\'äve

3. FttrAndrad mullhalt i d"n
nin erc ge n a j ord bruksn arken

Uppodling av fast arngsmark

Förändrat bearbetningsdjup

4. Jonlhruksrekterade

a) naturligå

b) uppodlade

c) bränning av torven

5 . Shogens Jörändrade tnttrinåd
a) tråd
b) övrig vegeration
c) fast skogsmark
d) naturlig sumpskogsmark

e) utdikäd sumpskogsmark
Tolala uhUW utt'J&t i
koldiaxidetuirakntet

r 501 000
428 000
180 000

1 595 000
354 000

65 000 bn
965 ron

19 000
hektar/år

2.85 miljoner
hcktar

0,55 miUoner
ha

0,15 miljoner
ha

2 miljoner m3

2 miljoner
hekLrr

0

45 kg/individ
l1 kg,/individ
15 kglindivid

7 kg/individ
1,t kg,/individ

2,5 70

0,84/.

12,5 ton
kol/hektar

77 kg/hektar

0,2 k8
koldioxid/m:

1,2 kg
koldioxid/m2
45 kg kol/ml

68 tusen ton metan
4,7 tusen ton metan

2,7 tusen ton
ll tusen ton metan

0,39 tusen ton metan

2 600 ton lustgas
12,4 ton lustgås

240 cusen

ton kol
219 tusen ton

koI

r,l miljoner ton
koldioxid

l,B miljoner ton
koldioxid

0,33 miljoncr lon
kol.lio!id

5 miljoner ton2,5 tun

1 400
99
57

230

rJo0

4

890

Bt0

1 100

I 800

330

12 000
12 000
t2 000
5 000

0
49 000

191r, Lund studies in Economic History 3, avhändling, tabcll 35, sumpskogar: Lusrra under 2001 och ?002, Hisro-
sk statistik för Sverige, del 2, uppgilt om renar år 1870 tinns endast för Norrbotten, har extrapolerat förJämtlands

län och Våsterbotten från uppgifter 1885. Emissionerna a\ lustgas ha' beråkras på grundval av molvikten för k\aive
och syre, som är 14 respektive 16. Detta innebår a I ron kväve morsvamr 1 +16/28 ron tr$€äs, dvs. 1,6 .on lustgas.
För bränning av to för odling har antagits atc ca hällten av marken bråndes vid denna tid dll elr djup av 20 cm. Der
innebär .rft 0,0? miljoner hektar bråndes mellan 1800 och 1870, vilket producerade roult 140 miljoner mr ron'och 2
mil'oner m5 per år. Bulkdensiteten 1ör kol uppskattås tilt.1,5% (aven kubjkmerer fåIsk ton' är 45 kg kol) Bergner er
al,1995, Uad innehålkr 2)r,l SLU och I kg kol moisvalar l+32l12=3,7 kg koldjoxid. cWP f6r merån=2l och f6r lrsr-
gas=310. t hektar=10 000 m2.
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Människospillningen togs vid denna tid
på många håll bättre tillvara genom bered-
ning av lalk och torvmullspudrett. Ä andra
sidan betydde införandet av WC att alltmer
av näringen i ar.föringen gick förlorad till
vattendragen.

Från att ha varit inriktad på att odla spann-

mål på mossmarken under 1800-falet över-

gick man under de första decennierna på
1900-talet alltmer till att odla \allvåxter och
emellanåt potatis. Dettapassade mycket bätt-
re för näringshalt, vattenhalt och struktur
hos denna ryp av mark. Svenska Mosskultur-
föreningens sammanslagning med Svenska

Betes- och Vallföreningen 1939 är ett uthJck
för den intima kopplingen mellan vallod-
ling och mossodling. Detta torde i det stora
hela ha bidragit till att minska utsläppen av

våxthusgaser från den organogena jorden
per areal, eftersom vallodling ger mindre
utslåpp ån spannmålsodling. Potatisodling-
en hade totalt sett minskat sin andel sedan

l8?0, då den legar pä b,1%o och låg nu På
3.670 av den odlade arealen.3t Man kan där-
för förmoda att potatisodlingens omfattning
på den organogena-jorden inte var så stor så

att man behöver ta någon hänsyn till att po-

tatisodling släppcr ut mer räxrhusga'er än

spannmålsodling.
Mängden träd i skogen, som minskat un-

der 1800-talet, hade nu börjat öka igen. Skogs-

vårdslagen från 1903, som krävde åtgårder
för återvåxten i skogen, giorde sitt till för
detta. men dessutom fanns renodlade ekonG
miska skiil till förbättringen genom att efter-
l'rågan på de klenare rirkesdimensionerna
gjorde ett rationellt skogsbruk med kalhugg-
ning och sådd/återplantering lönsam. Detta
gjorde skogen till en betydelsefull sänka för
atmosfäriskt koldioxid. Samtidigt orsakade

emellertid skogsdikningarna att viss skogs-

mark förlorade stora mängder lagrad kol.
Omkring sekelskiftet tog skogsdikningarna
ordentlig fart på såväl statlig skog som skog

ågd av skogsbolagen. Dikningarna nådde

sin absoluta toppunkt omkring 1930-31 med

2 300 km diken enbart på statsskogarna.ssDet

statistiska materialet är tåmligen gott för
statsskogarna genom Skosstyrelsens och se-

dermera Domänstyrelsens årsberåttelser.
För de enskilda skogarna är det sämre stållt,
men Lindberg har hittat uppgifter hos skogs-

vårdssryrelserna som såger att minst 120 000

km utdikades och bäckrensades mellan 1905

och 1958. Man kan i en skattning av den to-
tala skogsutdikningen utgå från statistiken
över de statliga skogarna och multiplicera
upp denna med en faktor om mån kånner
den ungeflirliga relationen mellan utdikning-
en på statlig skog och privat skog. Lindberg
anger att på de stadiga skogarna dikades och
rensades 45 000 km mellan 1873-1958. Efter-

som Lindbergs uppgilter över den statliga
och den privata utdikningen täcker delvis
olika perioder har det varit nödvändigt att
gå till statistiken för att få fram relationen
mellan statlig och privat dikning. Tabell 8

anger den årliga nydikningen (det vill såga

inte bäckrensning och underhållsdikning)
på de statliga skogarna. Under hela perioden
1873-1930 nydikades 33 340 km och fram till
1905 nydikades 7 035 km. Dessa uppgifter
kan ligga till grund för en skattning av utdik-
ningen på primta marker. Relationen mellan
statlig och pri\at dikning för perioden 1905-
58 år (45 000-7 035) /1.20 000, det vill säga

cirka 1/3. Om vi antar samma relationer för
perioden 1870-1930 blir uppskattningen att
133 360 km (4x33 340) nydikades totalt i de

svenska skogarna under perioden. T1'vårr

saknas i de flesta fall uppgifter om den di-
kade markens areal. På grundval av de fåta-

liga uppgifter som ges i statistiken av dikade
km och sammanhörande arealer verkar
"båtnaden", detvill säga nlttan,ligga på runt
åtta hektar,/km På 1870-talet och runt elva

hektar/km runt sekelskiftet. Lindberg ang-

er relationen till 4,2 hektar/km i slutet av

1950-tatet. Det är givetvis svårt att veta ifall
de olika siffrorna återger varierande genom-
snittlig båtnad över tiden, eller ifall de sna-

rare är ett uttryck för osåkerheten i sådana

bedömningar Hår kommer siffran åtta hek-
tar/km att användas genomgående. Det
innebär att ca 1,1 miljoner hektar utdikades
mellan 1870 och 1930. Detta motsvarar en

ökning med 5,5 miljoner ton koldioxid ut-
släpp från denna skogsmark.
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Tabel 8:
Ådig nydikning inom de allnåinna skoearna

År

1874
t875
1876
ta17
IU78
1879

1880

t 88I
1rJ82

1883
1884
IUllS

74,5
60,8
65,0

84,{)

59,3
53,4
42,6
41,9
30,7
45,0
52,7

1B86 54,6
1887 60,4
lil88 56,1
1889 52,8
1890 17,2
1891 t24,0
1892 t24,0
1893 90,4
1894 121,0
189'1 108,0
t896 127.0
189/- 202,0

1898 129,0
1899 t6?,0
1900 234,7
1901 2U2,0
t902 l0lB,B
1903 1 122,2
1904 1281,3
1905 860,0
1906 676,6
190t 707,6
1908 584,9
1909 723,9

t9t0 489,i1

19ll 456,5
1912 514,5
ttll3 549,6
1914 814,8
I9l5 529,0
l9t6 192,2
l9t7 123,2

1918 2419
1919 597,3
1920 763,3
192r r 260,0

1922 1118,0
1923 I 508,0
i924 1756,0
1925 1 889,0
1926 2 145,8
1927 2 280,8
1928 2197.0
1929 2116,0
1930 r 867,4

I{'illa: BiSOS, serie Q, SOS, serie Q.

I tabell 9 sammanstålls utsläppen av växt-
husgaser frånjord och skogsbruket år 1930.
Den mest dramatiska förändringen sedan
1870 är att skogen har ändrat roll från att
vara en stor käUa till att bli "en sånka" för
utsläpp. Detta gör atr de övriga utslåppen
frånjordbruket mer än väl uppvägs och net-
toresultatet blir negativa utsläpp, det vill
sägajord- och rlogsbruker rar upp mer växr-
husgaser från atmosf;iren ån det släpper ut.

Runt 2000
Runt millennieskiftet 2000 ser jordbruket
markant annorlunda ut än det gjorde 1930.
Förändringen kan beskrivas som attjord-
bruket har industrialiserats. Den tekniska
omvandlingen i denna sektor, baserad på
clektriciterens och [örbrän n ingsmorornr in-
förande, samt en omfattande anvåndning av
konstgödning och bekåmpningsmedel har
bidragit till att % av jordbruksenheterna
lagts ner och att endast ca fem procent av
belblkningen sysslar medjordbmk inklusive
binåringar Andå år produktionen större än
den var 70 år tidigare.

Den uppodlade arealen är 800 000 hek-
tar mindre år 2000 än den var 1930 och
ängsmarken uppgår endast till ca 350 000
hektar. Gamla uppodlade mossmarker har
växt igen eller restaurerats till våtmarker
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igen. I Skåne och Halland, där man anlagt
våtmarker, har man fått en god närsaltreduk-
tion till lågre kostnad än i reningsverken.
Nya tort'marker har emellertid samtidist ta-
gits i anspråk för bränntorvsbrytning sedan
1980-talet: årligen ca 300 hektar.3'c Foderså-
den har ökat sin andel på bekostnad av andrz
foderväxter, potatisodlingen har halverats,
och oueväxter och övriga vä..ter har ökat.ao
Dessa odlingsföråndringar har påverkat
växthusgasflödena, eftersom en allt mindre
del av den odladejorden numera ligger fri-
lagd. Mot denna trend står emellertid att
allt merjord ligger i träda sedan slutet på
80-talet för att 1örhindra överproduktion
och dumpade priser på jordbruksprodukter.
Runt år 2000 uppgickjord i träda rill ca tio
procent, medan den 1930 va{ endast sex till
sju procent. Inga försök görs emellertid i
denna artikel att uppskatta föråndringar av
våxthuseasflöden till följd av förändrade
grödor på den minerogenajorden.

Konstgödselanvändningen ökade kraftigt
mellan 1930 och ?000. I synnerhet kväve-
givorna ökade, från ca fem kg per hektar till
80 kg per hektar.ar Man har på senare tid
1örsökt begränsa mängden kvåvegödsling så
att den blir optimal för skördarna och inte
orsakar för mycket urlakningsförlustel
bland annat genom regler från 1995 om hög-
sta antal djur per hektar. Normen är högst



1,6 mjölkkor eller 10,5 slaksvin per hektar på

det enskilda företaget.a'?Den enorma ök-
ningen av konstgödselanvändningen har
höjt markproduktiviteten, vilket medfört att
den minerogena åkermarken i allmånhet
fungerat som en liten nettosånka för koldi-
oxid medan den organogenajorden forsatt
att släppa ut koldioxid. Den högre arealav-
kastningen och mer frekventa vallodlingen
har på många håll bidragit till att bygga upp
humuslagret något i den minerogena åker-

marken. Specialiseringen har emellertid inne-
burit att djurhållningen koncentrerats till

Tabel 9:
Nettofliiden av viixthusgaser 1930

vissa regioner och spannmålsodlingen till
andra, så allajordar har dårför inte främjats
av vallodlingens positiva bidrag till humus-
uppbyggnaden. Uppskattningsvis har mull-
halten sänkts med 0,2 procentenheter på
jordar dår man drivit ensidig spannmålsod-
ling. Där djurproduktion r,anit dominerande
har mullhalten istället höjts något.a3

Jordbearbemingsdjupet ligger runt 20 cm,
men å andra sidan anvånder man ofta meto-
der för bearbetning som inte vänderjorden
i lika hög grad som 1930, vilket torde mot-
verka kolfrisätmingen i någon usträckning.

U lsläppsfaktor Utslåpp ULsläpp i
koldioxid-

(tusen ton)

t. MetanutskPq liån tamdjlr
a) n6tkreatur
b) hästar
c) renar
c) får
d) grisar
2. Lustga' Irån gödnins

naturgödselkväve
konstgodselkvåve

3. Fiiånbe.dmu hah i den

min n o gun a j ord,bruksn arken

Uppodling av fast ängsmark

Föråndrat beärbetningsdjup

4..lordbruk:retatdatu

a) naturliga
b) uppodlade
5. Shogms fndndrade katf;ffåd
a) tråd
b) övrig vegetation
c) fast skogsmark
d) naturlig sumpskogsmark

e) utdikad sumpskogsmark

Toturla ulsliiq! uurJckt i
k o I l.i o xi d?].t i1) a lrn t er

2 ti32 000
571000
279 000
449 000

1 445 000

106 tusen ton
18,5 tusen ton

2,1 tusen
hektar/år

3,0 miljoner
hektar

0

0,7 miljoner ha

0,9 miUoner
hektar

1,1miljoner
hektar

50 kg metan/individ
16 kg melrn/indidd
t5 kg metan/individ

8 kg metan/individ
1,3 kg metan/individ

2.5 %

0,8 7b

12,5 ton/hektar

7? kg,/hektar

130 ttsen ton metan
9,1 tusen ton metan
4,2 tusen ton metan
3,6 tlrsen ton metan
1,9 tusen ion metan

2 650 ton lustgas
148 ton lustgas

l,l kg koldioxid/m? 7,7 miljoner ton koldioxid

26 tusen
ton kol

231 tusen
ton kol

2 700
190
88
76
40

r 310

91

850

0
I 800

2,5 ton
koldioxid/hekrrr

7,5 ton
koldioxid/hektar

xi{llori sosJofdbruk och Boskapsskötsel åf 1930, Gödsel: För mängd kvåve från konstgödsel anvåndslansson, s L.

',Handelsgöåseln ijordbrukeb mrionaliseringsprocess", La btuksueckdrl 1963. Staffanssons uppskattning att ?0% av

kvävet kommer från konsrgödset anv:inds för skaftning av naturgödselns mångd vid denna tid. I kg N motsvaml 1,6

lg tust€ias. G\{D 1ör metan=21 och lör lustgas=S10

- 10 000
- 10 000
- r0 000

2,2 miljoner ton 5 000
koldioxid

8,2 miljoner ton 0

koldioxid/hektar
- 6 ri00
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Trådvolymen i skogen har ökat sedan
1930-talet, mest till föUd av en medveten
skogsvård, men även till följd av att skogen
gödslats med kväve från fossila bränslen.
Skogen fungerar således även år 2000 som
en sänka för atmosfäriskt kol. Skogsutdik-
ningarna fortsatte fram till 1990-talet, men
kom att begränsas från 1990 då statens bi-
drag upphörde och slutade helt 1997 då ett
dikningsförbud kom.aa

I tabell 1 0 redovisas flödena av växthusga-
ser frånjord- och skogsbruket år 2000. Ut-
släppen ligger nu högre ån 1930 då nettout-
släppen rent av var negativa, men de är fort-
farande låga ijämförelse med hur det var på
1800-talet. Utdikad sumpskog är den enskilt
största källan till utsläpp av våxthusgaser vid
denna tid med l5 miljoner ton per år. Ären

utdikade torvmarker förjordbruket år en
stor källa med tre miljoner ton per år.

Diskussion
En avsikt med denna studie har varit att få
fram en bild av hur växthusgasflöden från
tonrnarkers utdikning har förhållit sig till
andra qper av utsläpp inomjord- och skogs-
bruket, Beräkningarna ovan av växthusgas-
flöden från markförändringar och djurhåll-
ning ger. trors en del grora approximario-
ner, dels ett begrepp om storleken hos olika
slags utsläpp, dels en bild av de totala utslåp-
pens storlek. se diagram l. Det visar sig arr
torvmarksutdikningen spelat en viktig roll
och är den näst största källan till växthusga-
ser från sektorn.

Figur 17:5
Shogen kan aara bådz hälla och sänkafir atmosfiirisk koldioxid, Shogens stora berydeke fir uttl(Vpen a aåxthusgas€t
hlir central fih xaie uppshattning a ukl@, ap sig det gä er historiska tider etlzr framtidm. I många omrEd.en,
som i Saerige, beror d,etta till d,el på att shogarka också innehåller stora ndngd,n toromarkex Bild,en ur Sl)enska
Mosskulturfireningms arkia fiettd,llet en 'Törsunpad" skog ui(l Komosse, kring sehehhiftet 1900 (fh debatten on
shogsforsumpningaz ili(], denna tid, se kap. 8),
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Den ojämförligt viktigaste faktorn är
emellertid skogens förändrade kolförråd,
vars betydelse är så stor att den överskuggar
de övriga {yra faktorerna. Det bör dock fizm-
hållas att skattningarna av virkesförrådet
under 1800-talet är osåkra, samt attvikming-
en här, som innebår att skogens kolförråd
varierar tre gånger så mycket som kolet i trä-
den, visserligen bygger på båsta tillgangliga
approximationer. men atr dessa år rätt grora.
Ändå kan man våga hävda att under 1800-
talet orsakade skogshållningen stora usläpp
av koldioxid, men att den förbättrade skogs-

vården och kvävegödningen från fossila
brånslen under 1900-talet gjorde skogen till
en sänka för koldioxid. Är 2000 balanserade
skogen som sånka alla övriga icke-energi-
relaterade utslåpp inom jordbruket, och

Tabe l0:
Nettoflöd€n av v:ilthusgaser 2000

1930 blev nettoeffekten av att skogen fun-
gerade som sänka ochjordbruket som källa
att sektorn totalt sett agerade sänka, trots att
såväl utsläpp från torvmarksutnyt!ande och
metanutslåpp från husdjur låg på topp vid
denna tid. Förutom utsläppen i förbindelse
med de jordbruksrelaterade torvrnarkerna
(diagram 1) har tor\rnarksutnytuandet ge-

nom sumpskogsdikning också spelat en be-

qrdande roll i skogens föråndrade kolförråd.
Förändrad mullhalt i den minerogenajord-
bruksmarken samt lustgas från gödning har
\arit de två minst betydelsefulla faktorerna i
växthusgasbalanserna, medan metan från
tamdjur spelat en något viktigare roll.

De absoluta utslåppen av icke-energirela-
terade växthusgaser frånj ord- och skogsbrr-r-

ket kan jämföras dels med koldioxid från

Ul-slåppsfaktor Utslåpp Utsläpp i
koldioxid

(rusen lon)

1 . MetanuLsuilt från tamdjur
a) nö&reatur
b) håstår

c) får
d) grisar

0,4 miljoner hektar
0,3 miljoner ha

55 kg /individ
l8 kg /individ
15 kg /individ
8 kg /indn4d

1,5 kg /individ

2,5%
0,8%

0,2 kg koldioxid/m':
1,0 kg koldioxid/m:

93 tuscn ton metan
1,6 tusen ton mekrn
3,3lusen ton metan
3,5 tusen aon metan
2,9 tusen lon nr€tan

0,775 tusen ton lustgi$
1,4 tusen ton lustg:ls

0,25 milj ton kol - 925

0,8 miljoner ton koldioxid 800

3 milonei ton koldioxid 3 000

I 684 000
89 000

22t 000
432 000

I qt 8 000

I 900
34
69
71
6t

38t)

690

2. Lltstgas fån gödning

narurgödselkvive 3l tuscn ton
konstgitdselkvä\,c 175 tusen lon

3. FiiändmAmu ha i den

rninero gm a j ordlt u k smarkm
1. Jaftlb,aksdaterad(

a) naurliga
b) uppodlade

5 . Skogens biiin&tde houi;nåA

a) träd
b) övrig vegetaiion
c) fast skogsmark
e) naturlig sumpskogsmark 0

0 utdikad sumpskogsmark 2,0 miljoner
hektar

Tolah utskilrf uuD.kt i
ka Lti o x irle h rixt a lent e t

-7000
-7000

7 001)

l5 uiljoner ton l5 0007,5 ton/ha
koldioxid

K.i or.Jordbruksstatisriskårsbok,LusrE,GWPförmetan=2lochförtusrgas=310,7000förskogenårgenomsnittlör
perioden 198G-95. Om man tar genomsnirt f6r perioden 1930-1995 istållet blir detl'1600
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fossila bränslen i sektorn, dels med det eko-
nomiska utbytet, mätt som sektorns föräd-
lingsvärde, se tabell 11. De fossila brånslena
inom jord- och skogsbruket spelade ingen
roll förrän efter andra världskriget då trak-
toriseringen kom igång. År 2000 ökas följ-
aktligen utslåppen tjugofaldigt av att vi med-
råknar fossila bränslen i sektorn.

Sektorn ökade värdet på sin produktion
med.7,4% årligen mellan 1800 och 1870,
medan våxthusgasutsläppen ökade med
1.9% per år. En stor del ar ökningen i vär t-
husgaser under denna period motsvaras så-

ledes av en höjd ekonomisk produktion,
dock inte hela. För perioden 1870 till 1930
fortsåtter produktionen att öka kraftigt med
1,0% per år, men nu sänks utsläppen och
blir till och med negatir'a, vilket innebär att
skogen tar upp mer koldioxid än vad som
slåpps ut av andra kållor inom sektorn. Un-
der perioden 1930-2000 bromsas produk-
tionsökningen upp till blygsamma 0,1% per
år, och sektorn krymper relativt övriga sek-
torer i.samhället, som växer betydligt snab-
bare. Andå ökar arbesproduktiviteten kraf-
tigt, genom att antalet sysselsatta minskar,
vilket möjliggörs genom den tekniska utveck-
lingen med mekanisering, motorisering, han-
delsgödsel och bekåmpningsmedel. Växt-
husgasuslåppen från sektorn ökar kraftigt,
men kommer tros det in tc upp i samma ni-
våer som på 1800-talet, ens när användning-
en av fossila bränslen medräknas.

Totalt sett gav 1800-talesjord- och skogs-
bruk långt större icke-energirelaterade växt-
husgasutsläpp än vad 1900-talets gjorde.
Detta ger en positiv bild av den ekonomiska
utvecklingens miljöpåverkan. Det är gireMs
av intresse att se hur dessa växthusgasut-
slåpp från jord- och skogsbruket förhåller
sig till de totala utsläppen av koldioxid från
fossila bränslen i Sverige under dessa år, vil-
ket återges i diagram 2. Det ärju de totala
mängderna växthusgaser som påverkar kli-
matet.

Här finner vi för-våna-nde nog att Sveriges
totala växthusgasutslåpp i ett nettoperspek-
tiv var av ungefär samma storlek dels 1800
och 1930, dels 1870 och 2000, fast kållorna
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skiljer sig åt. Att de totala växthusgasemis-
sionerna i Sverige var ungefär lika stora
2000 som 1870 torde förvåna många.

Hur kan då det svenska mönstret beskri-
vas? De empiriska studier som gjorts över
miljöproblem i förhållande till ekonomisk
tillväxt kan indelas i f.r-a gruppera5: 1) Miljö-
problem som faktiskt stadigt minskar med
tillvåxten, såsom brist på rentvatten och ren-
hållning. 2) Miljöproblem som växer stadigt
i flertalet lånder (framförallt sopberg och
koldioxid), men undantag finns som Sverige
som har vånt koldioxidkurvan neråt från
1970-talet genom att plana ut energianvånd-
ningen och byta energibårare. 3) Miljöpro-
blem som först ökar och dårefter minskar,
så art relationen mellan miljöbelasr n ingen
och BNP liknar en omvänd u-kur-va, vilket
har benämnts miljökuznetskurvan, efter Si-
mon Kuznets som postulerade ett likartat
mönster mellan tillvåxten och den ekono-
miska ojåmlikheten. Miljökuznetskurvan
ståmmer framförallt på lokala utsläpp till
luft och vatten av SO, och sotpartiklar, men
gäller även avskogn ingsproblemen i stora
delar av vårlden.a6 4) Miljöproblem som lik-
nar en N-kurla. Dessa problem ökar en pe-
riod för att därefter minska, men ökar sedan
på nytt. Detta gåller koldioxid i vissa lån-
der.a7

Hur lörhåller sig då våra preliminära re-
sultat hår till dessa fyra olika mönster? Trots
att vi inte har tidsseriedata är det möjtigt att
skönja ett mönster som liknar det !ärde fal-
let, dvs N-kurvan, med en uppgång mellan
1800 och 1870 och dårefter en kraftig minsk-
ning till 1930, rzrefter en ökning har ågt mm
igen. Dessa resultat modifierar bilden som
uppkommer når endast koldioxidutsläpp
från fossila brånslen beaktas, då Sverige
uppvisar ett tydtigt miljökuznetsmönster.
Detta visar på betydelsen av att beakta alla
växthusgasemissioner i den historiska kart-
läggning, som ligger till grund för modeller-
ingar av växthusgasemissioner och till följd
av ekonomisk tillvåxt. Om Sverige sedan är
ett undantag, liksom landet år det för koldi-
oxidutsläpp från fossila bränslen, eller följer
ett generellt mönster behövs det fler lånder-



Tabel I l:
Relationen melan förådlingsv:irdet och v:kthusgaserna inomjord- och skogsbrukssektorn

Fö.ädlings\ärde,
miljoner k! fasta
p s€r. igl0-12 åIs

prjsDiv,i

Ickc-cnergirel?rterade
utsläpp, tl$en lr)rr

koldioxidek\,ivalenlcr

Utsläpp från tbslili
br'ånslen i seklo.n,

koldioxidekvivalcnier

Totala uLsläpp i
sektorn, llrsen ton
koldioxidekvi|alcnter

r800
1870
I930
2000

205
543
q7-0

1 047

12 800
49 000

6 r00

0
0
0

2 00{)

12 800
49 000
-6 100

2 100

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

-10000

-20000

-30000

tr 1800

r 1870

tr 1930

I t2000

Diagram 1:

.Jof(li'.btultssektorns n?ttoutsliifp aI, i&c.-ellergit"lata ad.e lijxtltusgasn alS00, 187.0, 1930 oth 2000, uttndtl i lusen
' 

tdt kold,ioxi(Letllilralenter. Sunman år 2000 iir ntira noLI acll ör ddrför int? ,nlig i Jigro?n.

20000

10000

0

-10000

ffil
ffi

1800 1870 @r.o 2000

lii icke-energirelåterade vätthusgaser
från jord- och skogsbruket

lCO2 run fossila bränslen totalt

ICO2 från fossila bränslen ijordbruket

Diagram.2:
Ichi enngitzlatetade räxthusgawtslällt i .joxl- och shogsbn et i jätnf;relse med de loLale llol(lioxidutsläppen lrån
fossikr biitLslcn i steÅge sarni med,leii från jord, odt skogsbruket, utb),thl i..tusm lon hold1axidehoitalenlet'.
'Kiilktr: 

16r ithe.-energiiklL$ade l)äxthusgaser, se ktu?[lcrna 6, 7, 9, 10. Iijr ht( (1 kol(lioxid, utslälf Jrån fassila
briinslm, se Kantleri1l2, Koldioxidutslipl) ftån Jo.ssila Ltri)rLslen i jord. oclt shogsbruket rir 20aA: SCIJ datab(Lter på

nätet.
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studier för att kunna fastslå. Något som pe-
kar i riktning mot att det skulle kunna r'zra
ett genereJlt mönster är att arskogningspro-
blemen löses i många länder, samtidigt som
andra växthususläpp ökar Allt blir inte bara
värre.
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V;iDtrRoBsERv,{TroNsBoK liå[ T(n estd!snross-
eDs försöksfält. De rneLeorologiska ol)servil
ti()ncr_rra va) grunclläggarlde fiit verlsirtn-

VtctrerroNslrnr,c. ö\'er eD blandrrvr al ut
priiglad kalktyp: crr ouppocllad dcl av tD\-
rcn vid N'losskultur-lirr-eningels f ör'söLsgårcl
(lisselås i -l:imtland. Tiirrlirn in giir i Gun nar
Boobcrgs doktolsar.hantlling (1930) onr
(lisselåsmylcrrs vilxtsociologi och utvcck-

,128

heten lid 1ör-söksgir'<ianra. Denna liggarc
il fl ån försöksgården Torestorp, en mil sii
dt:r om Flahult. r'ilken startades a\ S\enska
Nlossknltnlför'crrirrgcn 1900 som kornplo
menT till Flahults Iiirsiiksgår^cl. Den lades
necl l9l 8 p.g.a. att tlcn lör- Iiilsiiksverksarn-
heLen vilLiga jairrl :igsförbirrdelsen upphör-
clc, nrcn man lrarrn gcnonrlirra "ert hel r'ad
LLtonroldentligt iDt|essanta Iör'sök". Iilirl:r
tct visadc siF.- \'arar ()gvnrlsanlt, s()nl så ofta i
myrlnarksornr'åden. Den 29/6 1907 slog
In,rn d' t .rh.,,lUla ki'l,Irt k,'r<lt r t;'r jrrrri i

GöLaland, - 7,1'r grader På liktrtat siitt hlr-
Flirhult clc :rbsolut:r kirldlekolrlen fiir april
och oktober (se sid. 9{i). Iir-ostproblerlen
!ttrdcr.Ldc! t olike rtrttrttltr'. Lr.rttlrl':l \.rl

.jrr'ilossocllarens sr'år:rste fi ende". (Slenska
Nlosskuiturförelingens ar-kir'. Riksar-kivct,
firto F. r,. Fcilitzerr) ) I'ittbihvon Liililztrt

lingshisLoria, en motslarighct till Huflo
rr.\.rld.,r\ lr.,rdlirq 1 l 9l:1\,'rrr K,rnro..e i

Smålancl. Båda gjorde en stor del av av-
lr:rllllin-sJrbr tr r rrrrdr I tj;irr.tg,irirrg .s111

botanist \id Nlosslulrurförcningcn. Bildcn
lisar clcn komplcx:r strrrktru_en nre(l skalpt
a\91-åns?1cle lzixtszrmhälleD; brecltlcn rnot
srar-ar'280 mctcr-. N{ijrkii-rått och ljrNbl:rl1 :ir
s.k. ilarkar (hi;1jor'), (lär växLligheten dötL
ar dlrilkniug. Ljusgr'ått (1\'lirstrcckat) är
iqr rrr:irrlr ll.,ll:r. Or,nlrt( ',"1.r p,rrri-r .ir
öar rvviLmossa (med flillbjörk och rrar-tal1)
oJia onrgivna ar, r,innossmattor' (ljusor adge),
sorn ligger krinpisplidda på kärrvtarr. På
dcrrrra lirrrrs sralr_ (grirrrt), tLl\s;it och snip
(bmnt), axag (g,^ult) och blititcl (rrrörkvio-
lctt). Bäcken nedrill orng-cs al lör'kiilr och
nrnt Iastnrar-kliiin (r'itt) lirrrrs blåb:ir stallskog
(klalr'öLL). Sanrnrallagt irntecknades 152

ar-tcr-. Rcfintliga "kronrliken" (blirLL), ltacle
för'\'ål.ursvri:-t litel inverkan på kringligi3-
andc vcgctation. F.n \'cgetationskarta kllnde
ha riss praktisk beLrclelse för- mvlocllin3..cn:
yitnrossöar_nirs omlirttniDg avgjorclc lrru'
st().1 beholet val ar f1ähackning (bilcl s.

2il9) ot:h tle kurrde liksorn llrrkar-lörklara
fläckr,is simr-c skörd. cliir clct kr-iir'(lcs extra

j orclfdibätt1 ingsåtgä1 clcr'. a
l:tpdrih ton |pilitzcn


